Nieuws uit groep F
Het jaar zit er ((bijna) op. Het lijkt een cliché, maar het is elk jaar weer waar… die laatste maanden zijn
voorbij gevlogen… Bij het schrijven van dit stukje schieten mij dan ook allerlei dingen te binnen die we in
die laatste periode gedaan en meegemaakt hebben. Weet je nog….
‐

dat we in de maand april van de winkel een tas met eten kregen om allerlei proefjes mee te doen? We
hebben een heleboel proefjes gedaan en de rest van al het lekkers gewoon opgegeten.

‐

hoe leuk het verstoppertje spelen in het bos was? Het was een verdiende groepsbeloning, omdat we
alweer na 9 groene bolletjes allemaal een zilveren bolletje verdiend hadden.

‐

welk leuk idee juf Pien voor moederdag bedacht had. Door al die glitters leek onze klas een week erna
nog op een discobal!
‐

hoe gezellig de Koningsspelen waren. Ook de sponsorloop was
een groot succes. De werkgroep denkt al na over een mooi
speeltoestel, waar we dan samen heel hard voor gerend hebben.

‐

toen we twee heerlijke weken rust hadden in de meivakantie. Direct daarna waren we super
ontspannen na een yogales van juf Gerda. Het was helemaal niet gek of raar, maar juist interessant en
fijn!

‐

dat na de meivakantie we de bronzen week gevierd hebben? We starten in de hal met
een toneelstukje over de belangrijkste gedragsregels, er was weer een heerlijke picknick,
een supergezellige knutselmiddag en we sloten de week af met een speurtocht en een ijsje.

‐

Wat we allemaal geleerd hebben? Van het analoog en soms al digitaal klokkijken, de
verschillende leestekens met taal tot de ‘rollen’ die kinderen kunnen spelen bij het pesten
van leerlingen. Wat we allemaal geleerd hebben konden we ook laten zien in de toetsweken.
Er is flink hard gewerkt in die tijd!

‐

hoe spannend de maand juni was? Eerst moesten we aan het werk voor het vaderdagcadeautje, namen
we afscheid van juf Pien. Gelukkig ging ze wel mee op schoolreisje Wat hebben we veel plezier gehad
in:
Echt voor herhaling vatbaar; het bekijken van de dieren en afwisselend
lekker spelen was superleuk. Wel was het heel erg jammer dat juf Gerda
niet mee kon op schoolreisje.
‐

Ook hebben de stam- en niveaugroepleerlingen juf Gerda de afgelopen maand heel erg gemist op
school! We hopen dat ze zich (na de vakantie) snel weer goed voelt en weer fijn in ons midden zal
zijn!

Tja, en nu zitten we alweer in de maand juli, waarin ik trakteerde op ijs omdat ik mijn studie afgerond
heb, de rapporten met die mooie resultaten zijn mee naar huis gegaan en zelfs sommige kasten al
opgeruimd zijn. De afsluitende lessen van Kwink blikken ook terug op het voorbije schooljaar en richten
zich daarnaast ook al op het nieuwe jaar, dat zeker weer in het teken van kennismaken staat.
Wij sluiten echter eerst het schooljaar 2015-2016 af met de zonnige week, waarin een
hapjesmiddag, kennismaking met de nieuwe groep en een vossenjacht op het programma
staan. En dan nemen we afscheid van elkaar voor zes weken, waarin we gaan genieten
van weer een heerlijke vakantie. Groep F neemt jammer genoeg wel écht afscheid
van Kim; zij gaat na de vakantie naar een nieuwe school.
Wij wensen haar vast heel veel plezier op de Windroos in Oldenzaal!
Namens juf Pien en juf Gerda wens ik iedereen een superfijne vakantie! We zien elkaar
weer op maandag 29 augustus 2016 voor een net zo fijn, gezellig en succesvol schooljaar
als het dit jaar is geweest! Juf Chantal

